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INLEIDING
Dit boekje is het resultaat van een inventarisatie in het
kader van het “Programma Grenzeloos Samenwerken” naar
de belangrijke opgaven die in en om het gebied van de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden spelen. In totaal 15 maatschappelijke opgaven waaraan de gemeenten
in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden gezamenlijk met provincies, waterschap, maatschappelijke
organisaties, bedrijven, inwoners en omliggende gemeenten en samenwerkingsverbanden willen werken.
Omdat het opgaven betreft die velen van ons raken en waaraan belang wordt gehecht om deze aan te
pakken en op te lossen. Samen willen we werken aan een aantrekkelijk en leefbaar, economisch krachtig
en klimaatrobuust gebied. Een gebied van grote en kleine rivieren, van verkeersaders en spoorwegen, van
innovatieve energie, van een sterke maritieme en agrarische sector en van een prachtig cultuurhistorisch
landschap. Een echt Hollands Stromenland!
Nu is het moment gekomen om vast te stellen welke opgaven op voldoende belangstelling kunnen rekenen
om de komende tijd te gaan oppakken. De komende maanden wordt gekeken of er rond deze opgaven
coalities zijn te bouwen van partners die zich gezamenlijk voor deze opgaven willen gaan inzetten en
bereid zijn daar tijd, geld en/of kennis in te investeren. Heeft u belangstelling in een of meer van deze
opgaven en wilt u een bijdrage leveren? Dan horen we graag van u! U kunt uw interesse kenbaar maken via
het Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, telefonisch (085-4868540) of per mail (info@regioav.
nl). U kunt ook rechtstreeks bellen met de trekkers van de opgaven. De telefoonnummers vindt u op de
betreffende pagina’s.
Namens de samenwerkende gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden:
Gorinchem, Molenwaard, Giessenlanden, Zederik, Leerdam en Vianen.
Dirk van der Borg, bestuurlijk trekker Grenzeloos Samenwerken
Kees de Haas, ambtelijk trekker Grenzeloos Samenwerken

Foto’s
	Met dank aan: Margriet den Breejen, School & Bedrijf (Marcel Kóppen), Cor Revet, Van der Leun,
Veenweide Innovatiecentrum, Ferry Verheij, Waterschap Rivierenland (Cees van der Wal).

2

Regionaal Maatschappelijke Agenda

INHOUDSOPGAVE
THEMA
LEEFBAAR EN AANTREKKELIJK
OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3
OPGAVE 4
OPGAVE 5

LANDSCHAPSONTWIKKELING
WONEN
VERKEERSVEILIGHEID
STEDELIJKE KERNEN
ZORG: IEDEREEN DOET MEE!

THEMA
ECONOMISCH KRACHTIG
OPGAVE 6
OPGAVE 7
OPGAVE 8
OPGAVE 9
OPGAVE 10
OPGAVE 11
OPGAVE 12

AGRARISCHE ECONOMIE
MARITIEME (MAAK)INDUSTRIE
INNOVATIEVE NOORD-ZUID AS
VRIJETIJDSECONOMIE
BEDRIJVENTERREINEN
ARBEIDSMARKT
BEREIKBAARHEID

6
8
10
12
14

16
18
20
22
24
26
28
30

32

THEMA
KLIMAAT ROBUUST
OPGAVE 13
OPGAVE 14
OPGAVE 15

04

WATERVEILIGHEID
BODEMDALING
ENERGIETRANSITIE

34
36
38

Regionaal Maatschappelijke Agenda

3

4

Regionaal Maatschappelijke Agenda

THEMA
LEEFBAAR
EN AANTREKKELIJK
We willen ervoor zorgen dat onze
streek, ondanks demografische
en klimaatontwikkelingen,
leefbaar blijft. Dit houdt in de
aantrekkelijkheid van ons landschap
behouden, een goed aanbod
van woningen, een optimale
verkeersveiligheid in het gebied en
goede zorg tegen aanvaardbare
kosten.
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OPGAVE 1
LANDSCHAPSONTWIKKELING
Waarom is deze opgave belangrijk?
Onze streek kenmerkt zich door een aantrekkelijk
leefklimaat en een karakteristiek landschap. Tegelijk zijn er
allerlei nieuwe ontwikkelingen die hierop een groot effect
kunnen hebben. Zonder duidelijke onderlinge afspraken,
bestaat het risico dat de kernkwaliteiten van het landschap
verloren gaan.
Welke ambitie hebben we met deze opgave?
Samen met belanghebbende partijen en inwoners willen
we komen tot een visie op de toekomst van het landschap
waarbij ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen maar
kernkwaliteiten behouden kunnen blijven. Daarbij wordt
aandacht besteed aan het vergroten van de biodiversiteit
en het meer zichtbaar maken van de cultuurhistorie van
het gebied.
Welke resultaten willen we bereiken?
Concreet willen we werken aan een “landschapsplan”
waarin kansen en bedreigingen voor goede
landschapsontwikkeling in beeld zijn gebracht. Hierbij
moet gedacht worden aan een nadere uitwerking voor
de opgaven die te maken hebben met biodiversiteit
en cultuurhistorie. We zien daarbij een actieve rol voor
maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers.
Alle bronnen van beleidsdocumenten, projecten en
initiatieven zullen digitaal toegankelijk moeten worden
voor alle belanghebbenden.
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Werken aan een
goede landschapsontwikkeling

Lopen er al concrete projecten voor deze opgave?
Ja, momenteel loopt onder meer het
Uitvoeringsprogramma Groen Verbindt van de
Landschapstafel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Welke partijen willen we hier in ieder geval bij
betrekken?
Wij willen gebruik maken van innovatie en vernieuwing
vanuit initiatiefnemers en betrokkenheid van de bewoners
en gebruikers van het gebied benutten en versterken.
Het accent ligt dus op een bottom-up proces. Daarnaast
denken we bij deze opgave zeker aan de provincies
Zuid-Holland en Utrecht, het waterschap Rivierenland,
de gemeenten in deze streek en de Landschapstafel
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Maar wellicht zijn er nog
andere geïnteresseerde en belanghebbende partijen.

“Als we nu aan de slag gaan,
hoeft het probleem niet urgent
te worden. Belangrijk is het wel!”
Er is al veel materiaal beschikbaar

Het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft het
“Het Verhaal in Beeld” opgesteld. Het gebiedsplatform verenigt een
groot aantal maatschappelijke organisaties en adviseert partijen
over ontwikkelingen in het landelijk gebied. Met dit document geeft
het Gebiedsplatform het verhaal weer van de ontwikkelingen die dit
gebied door de eeuwen heen heeft meegemaakt en waardoor het
gebied is zoals het is: karakteristiek en authentiek. Een mooie basis
om op verder te gaan.

Maar er is ook nog veel te doen
Eén van de thema’s die het Gebiedsplatform oppakt, is dat van ‘Vrijkomende
Agrarische Bebouwing’ (VAB). In de Alblasserwaard—Vijfheerenlanden
komen de komende jaren veel agrarische bedrijfs- en woongebouwen leeg
te staan. Eind 2017 organiseerde het Gebiedsplatform een serie van drie
bijeenkomsten. De goede opkomst tijdens deze avonden laat zien dat dit
onderwerp actueel is. Deze serie van bijeenkomsten resulteerde in relevante
vragen als: Wat is de invloed op het landschap als een boerderij vrijkomt?
Blijft de historische waarde, waarmee het verhaal van deze streek wordt
verteld, wel bewaard? En wat kunnen deze leegkomende gebouwen nog
betekenen voor onze streek? Vragen die dringend op een antwoord wachten.

Contact: Dick Verwoert (06 15625357)
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OPGAVE 2
WONEN
Waarom is deze opgave belangrijk?
De bevolkingsomvang binnen de regio Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden gaat veranderen. We hebben te
maken met onder andere de natuurlijke aanwas van
bewoners, in en uitstroom van bewoners, “verdunning”
van huishoudens, een vraag naar kwalitatief andere
woningen en ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen. Als we ook in de toekomst een regio willen
zijn die aantrekkelijk is voor mensen om te wonen, werken
en recreëren, dan is een aantrekkelijk woningaanbod van
essentieel belang.
Welke ambitie hebben we met deze opgave?
We willen in onze streek aan aantrekkelijk en
onderscheidend aanbod van woningen realiseren voor
zowel nieuwe als huidige inwoners.
Welke resultaten willen we bereiken?
We willen dat het aanbod van de woningen zowel in aantal
als in kwaliteit goed aansluit bij de vraag naar woningen.
We willen datgene doen en bouwen wat kan en wat binnen
de woonvisie past. Zowel voor de bestaande voorraad
als de nieuwbouw. Kansen grijpen! De woningen worden
duurzamer gemaakt en we zorgen ervoor dat mensen met
een (zorg)behoefte zo lang mogelijk in de wijken en kernen
kunnen blijven wonen.
Lopen er al concrete projecten voor deze opgave?
De opgave rondom wonen is geen nieuwe opgave.
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Diverse projecten lopen er die te maken hebben met
het afstemmen van nieuwbouw tussen gemeenten
(zowel op aantal als kwaliteit), het afstemmen van huidige
woningvoorraad op de veranderende behoefte, het
opzetten van een energie loket waar woningeigenaren
geholpen worden met hun vragen rondom het duurzaam
verbouwen van hun woning, projecten om combinatie van
wonen en zorg mogelijk te maken, etc.
Welke partijen willen we hier in ieder geval bij
betrekken?
Betrokken zijn corporaties, ontwikkelende
partijen, provincies, makelaars, financiers en
zorgaanbieders, maatschappelijk middenveld en ook
belangenpartijenAlblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Maar wellicht zijn er nog andere geïnteresseerde en
belanghebbende partijen.

Evenwicht tussen
vraag een aanbod van
woningen realiseren

“Ik wil graag mijn hele leven in deze regio
kunnen blijven wonen, als ik jong ben
en ook als ik ouder word!”
Wonen: kansen
zien en creëren!

Vraag en aanbod
in ba

lans
zowel kwantitatief
als kwalitief
Betaalbaarheid
Vrije sectorhuur
Nieuwbouw
Flexibel bouwen
Bestaande voorra
ad

Overloop uit het ste
delijk gebied
Transformatie,
zowel in landelijk
gebied als in stad

Verduurzaming
van de voorraad

Duurzaamheid wo

nen

Zorgen dat mens
en met
een zorgbehoefte
in
de wijk kunnen
wonen

Scheiden Wonen zor
g
Extramuralisering
beschermd wonen
Vergunninghoude
rs

Contact: Iemke Bruseker (06 57289675)
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OPGAVE 3
VERKEERSVEILIGHEID
Waarom is deze opgave belangrijk?
De verkeersveiligheid is, mede door de drukte als
gevolg van de congestie op de Rijkswegen A15, A27
en A2, een belangrijk thema in onze streek. We willen
verkeersonveilige situaties aanpakken om ervoor te zorgen
dat inwoners, werk-gerelateerd verkeer en bezoekers zich
veilig door onze streek kunnen verplaatsen.
Welke ambitie hebben we met deze opgave?
De regionale ambitie is om tot minder verkeersslachtoffers
te komen. De regio roept partners op om hieraan mee te
doen onder het motto: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
maakt een punt van nul verkeersslachtoffers. Dit is
geen kwantitatieve doelstelling, maar een ambitie om
vermijdbare verkeersslachtoffers in de regio te voorkomen!
Welke resultaten willen we bereiken?
We willen als concrete resultaten bereiken: een nieuwe
regionale agenda verkeersveiligheid 2020-2030, een
duurzaam veilig wegennet in 2030, gericht verkeerstoezicht
op wegen en in gebieden met ongewenst verkeersgedrag
in 2030, gedrag beïnvloedende projecten voor scholieren
/ forenzen / bewoners / bedrijven / regio bezoekers en het
realiseren van een regionale samenwerkingscultuur op het
gebied van verkeersveiligheid.

10

Regionaal Maatschappelijke Agenda

Zorgen voor
voldoende
verkeersveiligheid

Lopen er al concrete projecten voor deze opgave?
Er is op dit moment een regionaal actieprogramma
verkeersveiligheid 2017-2019 met tal van lopende
projecten. In 2018 wordt door het Rijk nieuw strategisch
verkeersbeleid geformuleerd dat uiteindelijk moet worden
doorvertaald in nieuw regionaal beleid met een concreet
actieprogramma tot 2030.
Welke partijen willen we hier in ieder geval bij
betrekken?
Bij deze opgave hebben we een aantal partners hard
nodig, zoals de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid
(AV-gemeenten, Drechtsteden, ROV Zuid-Holland,
provincies Zuid-Holland en Utrecht, waterschap, politie,
OM en maatschappelijke organisaties), het onderwijs,
het bedrijfsleven en dorpsraden, klankbordgroepen en
wijkraden.

“Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
maakt een punt van nul verkeersslachtoffers.
Doe mee!”
Bewustwording verkeersveiligheid:
Te gast in Oud-Alblas!
Bij de opgave van ‘Werken aan voldoende
verkeersveiligheid’ gaat het onder andere om
gedragsbeïnvloedingsprojecten voor forenzen en
bewoners.
Eén van de initiatieven van de regionale
Projectgroep Verkeersveiligheid AlblasserwaardVijfheerenlanden is het bewust maken van
forenzen en bewoners dat zij samen zorg kunnen
dragen voor de verkeersveiligheid in Oud-Alblas:
forenzen door zich als gast in Oud-Alblas in
het verkeer te gedragen en bewoners door als
gastheer/-vrouw op te treden langs de weg bij
acties samen met de politie.

Hoi, ik ben Anna!
Welkom in het dorp! Ik kom hier vaak want mijn opa woont
hier. Dan ga ik lekker fietsen en rennen met mijn zusje en
iedereen in de buurt, omdat het hier meestal rustig is op
straat. En dan samen genieten van de omgeving en met
m’n voetjes in de Alblas!

Forenzen worden via een flyer bewust gemaakt
van de aanwezigheid van kwetsbare kinderen en
senioren in Oud-Alblas. Voor hen is Oud-Alblas
een verblijfsplek, voor forenzen een verkeersplek.
Dit initiatief is een onderdeel van de campagne
“Ik maak een punt van nul verkeersslachtoffers”.
01_TGIOA_Flyer_EK_Text.indd 1

15-6-2015 08:32:54

Contact: Arwin de Hoog (06 51788119)
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OPGAVE 4
STEDELIJKE KERNEN
Waarom is deze opgave belangrijk?
Gorinchem, Leerdam en Vianen zijn bezig zich te
heroriënteren mede als gevolg van herindelingsprocessen.
Als de visies die daarvan het gevolg zijn niet op elkaar zijn
afgestemd ontstaat wellicht en onbedoeld onderlinge
concurrentie wat niet aan het geheel ten goede komt.
Zo kan het zijn dat bepaalde functies “weglekken” naar
omliggende gemeenten/regio’s wat ten koste van de
leefbaarheid in de regio gaat.
Welke ambitie hebben we met deze opgave?
We willen kijken of met gezamenlijk beleid aantrekkelijke
stedelijke kernen kunnen worden ontwikkeld die elkaar
versterken en samen een goede centrumfunctie voor het
omliggende platteland kunnen vervullen. Deze opgave is
overigens breder dan de regio AV en kun je niet los zien
van de kernen en gebieden daar omheen. Denk onder
andere aan Drechtsteden en Utrechtse kernen en hun
verzorgingsgebieden.
Welke resultaten willen we bereiken?
Dit betreft een nieuwe opgave waarbij de concrete
resultaten nog moeten worden vastgesteld. Het gaat er
eerst en vooral om de doelstellingen helder te maken
en de scope van deze opgave in kaart te brengen. Dit
willen we samen met belanghebbende partijen verder
vormgeven. Wat hierbij in ieder geval belangrijk is, is
om meer inzicht te krijgen in wat de kernen sterk en
aantrekkelijk maakt, wat de relatie is tussen de kernen en
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hun omgeving en hoe de kernen elkaar kunnen versterken
en aanvullen.
Lopen er al concrete projecten voor deze opgave?
Deze opgave wordt, zoals aangegeven, eerst verder
verkend.
Welke partijen willen we hier in ieder geval bij
betrekken?
Provincies, gemeenten binnen en buiten de AV,
maatschappelijke partners van diverse stedelijke
voorzieningen. Maar wellicht zijn hier meer partijen te
vinden die willen participeren.

Werken aan
aantrekkelijke
stedelijke kernen en
hun centrumfuncties.

“Durf te kiezen, koester de verschillen
en voorkom onderlinge concurrentie.”

Breng visies met elkaar in verbinding
In de afgelopen periode heeft Gorinchem de ‘Stadsvisie
Gorinchem’, GO2032, ontwikkeld. Op dit moment werkt de
toekomstige gemeente Vijfheerenlanden aan een strategische
(omgevings)visie. Ook de toekomstige gemeente Molenlanden is
aan de slag met een strategische visie.
Deze (lokale) visies zijn alleen te realiseren als hiervoor de
samenwerking wordt gezocht en de uitvoering invulling krijgt op basis van de dialoog, waarbij
vragen aan de orde worden gesteld: Hoe kunnen de stedelijke kernen en de omliggende (landelijke)
gebieden elkaar onderling versterken? Hoe voorkomen we onderlinge concurrentie? Waar zitten
welke gebiedskwaliteiten en hoe kunnen deze kwaliteiten gebundeld worden tot een aantrekkelijker
samenhangend geheel? Met het uitvoeren van de Regionaal Maatschappelijke Agenda zullen we ook
antwoord geven op dit soort vragen.

Contact: Volkert Buil (0183 659 6930)
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OPGAVE 5
ZORG: IEDEREEN
DOET MEE!
Waarom is deze opgave belangrijk?
De meeste inwoners doen al mee in de samenleving.
Kinderen gaan naar de kinderopvang of school, volwassen
naar hun werk, dagopvang, de sportclub etc. toch is
meedoen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend of
gemakkelijk. Sommige mensen hebben hierbij hulp nodig.
Voor hen willen we de hulp en ondersteuning bieden
die zij hiervoor nodig hebben. Omdat onze inwoners
hun eigen weg vinden binnen de buurt, de kern of de
regio maar ook daarbuiten is het belangrijk dat onze
samenwerkingen hierop aansluiten. Grenzeloos dus en
aansluitend bij de netwerken van onze inwoners.
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We willen ons inzetten
voor goede zorg tegen
aanvaardbare kosten.

integraal aan te pakken. Aan de ‘achterzijde’ richten we de
processen efficiënt in door bijv. gezamenlijke inkoop en
werkafspraken te maken. We delen kennis en inspireren
elkaar door innovatieve projecten binnen en buiten onze
regio te delen. Daar waar voor voorzieningen de schaal van
de afzonderlijke gemeenten te klein is doen we dit samen.

Welke ambitie hebben we met deze opgave?
We stellen de inwoner centraal en pakken zorgprojecten
integraal en ontschot op. We leveren ‘aan de voorkant’ de
hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk en passend bij de
degene die hulp nodig heeft. Aan de ‘achterzijde’ werken
we juist samen om (administratieve) processen zo efficiënt
mogelijk in te richten. We willen de zorg te vernieuwen
zodat we die ook in de toekomst kunnen blijven bieden en
bekostigen.

Lopen er al concrete projecten voor deze opgave?
Er wordt al op vele fronten samengewerkt in het sociaal
domein. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de sociale
dienst en werkvoorziening (AVRES), Jeugdhulpverlening
en veilig thuis op Zuid-Holland Zuid niveau. Ook
op gebied van WMO-beleid wordt zoveel mogelijk
samen opgetrokken. Verder ontmoeten gemeenten,
zorgaanbieders, zorgverzekeraar en cliënten elkaar aan de
“Transformatietafel” om gezamenlijke projecten t.b.v. de
transformatie vorm te geven.

Welke resultaten willen we bereiken?
Inwoners krijgen de ondersteuning en hulp die ze nodig
hebben. Dat realiseren we door opgaven en knelpunten
aan te pakken vanuit het belang van de cliënten, het
zorgnetwerk aan te sluiten op de netwerken van onze
inwoners en door hulp en ondersteuning samen en

Welke partijen willen we hier in ieder geval bij
betrekken?
Burgers, cliëntenraden en adviesorganen, zorgaanbieders,
zorgverzekeraars, gemeenten (in en buiten de AV),
gemeenschappelijke regelingen cliëntenraden en
provincies.

Regionaal Maatschappelijke Agenda

“In mijn gemeente krijg ik de hulp
en ondersteuning die ik nodig heb, omdat er
aandacht is voor mijn unieke situatie.”
Iedereen doet mee!

Contact: Iemke Bruseker (06 57289675)
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THEMA
ECONOMISCH
KRACHTIG
We willen de krachtige economische sectoren, zijnde
de agrarische sector, de maritieme industrie en de
maakindustrie, versterken en toekomstbestendig
houden. Daarnaast spannen we ons in om de
potentie van de vrijetijdseconomie te vergroten.
Een belangrijk aandachtspunt voor de economie
als geheel is het ervoor zorgen dat er voldoende
gekwalificeerd personeel is voor de bedrijven in onze
streek en dat het onderwijs daar goed op aansluit.
Een belangrijke voorwaarde voor economische
voorspoed is dat onze streek goed bereikbaar blijft
en congestie wordt voorkomen.

Regionaal Maatschappelijke Agenda
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OPGAVE 6
AGRARISCHE ECONOMIE
Waarom is deze opgave belangrijk?
De agrarische sector in de regio staat voor grote
uitdagingen. Bij veel agrarische bedrijven staat de
bedrijfsvoering onder druk en leeft de vraag hoe volgende
generaties bedrijven kunnen overnemen. Tegelijkertijd
zijn er kansrijke initiatieven, zoals differentiatie in de
bedrijfsvoering, korte ketens, natuur-inclusieve landbouw,
biodiversiteit, proeftuinen voor innovaties op thema’s als
regionale voedselketens en nieuwe verdienmodellen. Hoe
bouwen we aan een toekomstbestendige sector?
Welke ambitie hebben we met deze opgave?
We willen met deze opgave regionale duurzame
innovatieve landbouw en regionale plattelandsontwikkeling
stimuleren. Daarbij zoeken we naar een balans tussen
de belangen en ambities op terreinen van kwaliteit
en toegevoegde waarde van het landelijk gebied,
duurzame kringloop, efficiënte benutting grondstoffen en
dierenwelzijn.
Welke resultaten willen we bereiken?
In 2018 willen we een dynamisch platform hebben
waar kennis, informatie en activiteiten gedeeld worden
en dat aanwijsbare projecten heeft gerealiseerd. Eind
2019 willen we een concrete aan pak voor uitvoering
van regionaal en integraal landbouwbeleid hebben voor
het stimuleren van duurzame innovatieve landbouw en
plattelandsontwikkeling in lijn met provinciaal, nationaal en
Europees beleid. In 2021 moeten de agrarische thema’s
dan op regionaal zijn uitgewerkt in de omgevingsvisie.

18

Regionaal Maatschappelijke Agenda

Werken aan een
goede toekomst
voor de agrarische
sector.

Lopen er al concrete projecten voor deze opgave?
Ja er zijn verspreid over het gebied al verschillende
initiatieven genomen, die echter vaak nog los van elkaar
staan. Bij deze opgave willen we niet zozeer zelf allerlei
nieuwe initiatieven ontwikkelen, maar vooral een platform
bieden om iedereen met nieuwe ideeën en initiatieven
in de regio met elkaar in verbinding te brengen. Het is
dus vooral van belang om energie bij belanghebbenden
bij elkaar te brengen, zodat de samenwerking in de regio
wordt versterkt
Welke partijen willen we hier in ieder geval bij
betrekken?
Als belangrijke partners hierbij zien wij agrarische
ondernemers, financiële partijen, gemeenten, de
provincies Zuid-Holland en Utrecht en het waterschap.

“We gaan nu echt de slag maken naar
duurzame en innovatieve landbouw.
Anders missen we de boot.”
Kaas Experience Center in Bleskensgraaf
Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf verkent de ontwikkeling van een Kaas Experience
Center in een monumentale boerderij naast het bedrijf. Het Kaas Experience Center gaat deel
uitmaken van de toeristische route ‘The Amsterdam Cheesetrail’ van Leerdam tot Amsterdam. Het Kaas
Experience Center Bleskensgraaf is een van de initiatieven op weg naar realisatie van deze kaasroute.
Daarnaast is Zuivelfabriek De Graafstroom de drijvende kracht achter het opzetten van een “Groene
Cirkel Kaas” in de regio. Dit is een initiatief waarbij op innovatieve wijze samengewerkt wordt om de
circulaire economie in de regio een impuls te geven.
Een groot aantal partijen is bij dit initiatief betrokken, waaronder de Gebiedscoalitie AlblasserwaardVijfheerenlanden, de gemeente Molenwaard, Deltamilk, Avres, TU Delft, energiecoöperatie De Knotwilg,
Stichting Boerderij & Erf, De Regionale
Gemalenstichting Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden, de Historische
Vereniging Binnenwaard, Waterschap
Rivierenland, het Gebiedsplatform
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en
Provincie Zuid-Holland.

Contact: Folkert Both (06 468844869)
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OPGAVE 7
MARITIEME (MAAK)INDUSTRIE
Waarom is deze opgave belangrijk?
Het is voor maritieme bedrijven en bedrijven moeilijk
om voldoende technisch geschoold personeel te vinden
om de bedrijfsvoering op orde te hebben. Veel jongeren
vertrekken voor een studie naar elders en komen lang niet
altijd naar onze regio terug om te gaan werken. Daarbij
realiseren we ons dat onze maritieme regio onderdeel
is van het veel grotere geheel van Drechtsteden en
Rotterdam. Samenwerking op dat niveau is daarom voor
onze regio van groot belang.
Welke ambitie hebben we met deze opgave?
We zien het als belangrijke ambitie om zorg te dragen
voor voldoende en relevante opleidingsmogelijkheden
MBO en MBO+. Daarmee kunnen we jongeren binden aan
onze bedrijven in de maritieme sector en maakindustrie.
Verder is een belangrijke ambitie om aan te sluiten bij
relevante samenwerkingsverbanden en overlegvormen
die ervoor zorgen dat onze regio goed is aangesloten op
bovenregionale maritieme ontwikkelingen.
Welke resultaten willen we bereiken?
In 2018 is een plan van aanpak beschikbaar om te
voorzien in de opleidingsbehoefte op MBO+ niveau. Vanaf
2018 is er in de AV georganiseerd maritiem overleg tussen
onderwijs, bedrijfsleven en overheid. En neemt de AV
met een onderscheidende positie deel aan uitvoering van
provinciale maritieme strategische agenda
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Versterken van
de maritieme
(maak)industrie.
Lopen er al concrete projecten voor deze opgave?
Op dit moment wordt de inventarisatie van
opleidingsbehoefte op MBO en MBO+ niveau uitgevoerd.
Dit gebeurt in samenwerking met de Drechtsteden.
Resultaten worden op korte termijn verwacht, zodat op
basis daarvan een plan van aanpak om in deze behoefte te
kunnen voorzien kan worden opgesteld.
Welke partijen willen we hier in ieder geval bij
betrekken?
Als belangrijke partners zien wij het STC (Scheepvaart
en Transport College) School & Bedrijf, bedrijven in de
(maritieme) maakindustrie, de provincie Zuid-Holland, het
Regionaal Arbeidsmarkt Platform, Netherlands Maritime
Technology en Innovation Quarter.

“Het kunnen behouden en opleiden van
personeel is essentieel voor de toekomst van
bedrijven in de maritieme en maakindustrie.”
Meer en beter opgeleide
technische medewerkers voor
maritieme maakindustrie
In het vierde kwartaal van 2017 is
bij maritieme bedrijven in de regio
de behoefte aan technisch opgeleide
arbeidskrachten geïnventariseerd.
Op basis van de uitkomsten van deze
inventarisatie wordt in 2018 de verdere
uitwerking opgepakt.
In deze verdere uitwerking komen
onderwerpen aan bod als:
• Mogelijkheden voor flexibilisering en
doorstroom van medewerkers op MBO+ niveau.
•	Het ontwikkelen van een curriculum om te voorzien in de nog niet ingevulde opleidingsbehoeften
inclusief de organisatorische inbedding en een financieringsmodel.
•	Werving van aanvullende deelnemers om te komen tot voldoende massa om een eerste leergang te
kunnen starten.

Contact: Arjan van der Wiel (06 10653049)
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OPGAVE 8
INNOVATIEVE NOORD-ZUID AS
Waarom is deze opgave belangrijk?
Ons gebied ligt precies tussen een aantal innovatieve
clusters in (Eindhoven, Utrecht, Drechtsteden). Hoe
zouden we deze strategische ligging kunnen benutten
om het innovatieve karakter in ons gebied te versterken
bijvoorbeeld door als innovatieve proeftuin voor deze
regio’s te fungeren? We kunnen daarmee de economische
kracht in onze regio versterken.
Welke ambitie hebben we met deze opgave?
Onze ambitie is om als regio het profiel van de clusters
Regio Utrecht, Drechtsteden en metropoolregio Eindhoven
te versterken. We willen daartoe een innovatieve
broedplaats zijn van initiatieven vanuit deze cluster.
Daarmee zorgen we ook voor een opwaardering van het
dynamisch innovatieve karakter van het Groene Hart.
Welke resultaten willen we bereiken?
In eerste instantie willen we ons oriënteren op de
daadwerkelijke invulling van deze opgave en inventariseren
welke mogelijkheden er zijn. Vervolgens willen we
resultaten daarvan bespreken met belanghebbende
partijen en andere betrokkenen. Dat alles moet eind 2018
leiden tot een strategische meerjarenagenda innovatie.
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Lopen er al concrete projecten voor deze opgave?
Nee, deze opgave staat nog aan het begin en gezamenlijk
met geïnteresseerde belanghebbenden zal de concrete
aanpak worden bepaald.
Welke partijen willen we hier in ieder geval bij
betrekken?
Als belangrijke partners zien we hier de provincies Utrecht,
Zuid-Holland en op termijn Noord-Brabant, de clusters
Regio Utrecht, Drechtsteden en metropoolregio Eindhoven
en kennisinstellingen waaronder wellicht ook ‘Brussel’.

Versterken innovatieve
noord-zuid as
Utrecht–Brabant.

“Een nadere verkenning is nodig van de
kwantitatieve en kwalitatieve karakteristieken
en de potentie van onze regio.”
Meerwaarde van de AV voor
aangrenzende innovatieve regio’s
Aan deze opgave ligt de ambitie ten
grondslag om als AlblasserwaardVijfheerenlanden het eigen profiel en de
eigen kracht van de regio te versterken.
Ofwel beter worden in waar de regio al
goed in is.
De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
heeft de ruimte en de potentie om voor
de innovaties buurregio’s (Drechtsteden,
Regio Utrecht) te fungeren als innovatieve
proeftuin of broedplaats. Wederkerigheid
is daarvoor het uitgangspunt. Bij deze opgave gaat het om het in beeld brengen van de kwaliteiten, de
kracht en de potentie van de AV, en van mogelijke cross overs met buurregio’s. Wat heeft de AV aan
buurregio’s te bieden en waar kan de AV vervolgens van profiteren in het samenspel met (innovatieve)
buurregio’s?

Contact: Jan Kippers (06 46806378)
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OPGAVE 9
VRIJETIJDSECONOMIE
Waarom is deze opgave belangrijk?
De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ligt precies tussen
sterk verstedelijkt gebied met honderdduizenden
potentiële bezoekers. De AV biedt prachtige natuur,
een mooi cultuurhistorisch landschap, bezit bijzondere
recreatieve iconen en een goed netwerk aan recreatieve
voorzieningen. Daarmee is er veel potentieel om de
economische bijdrage van deze sector te verhogen.
Welke ambitie hebben we met deze opgave?
Onze ambitie is om het gebied toeristisch/recreatief
(en economisch) verder te ontsluiten. We willen daarbij
aandacht geven aan het “DNA” van het gebied, namelijk het
verbinden van (bestaande en mogelijk nieuwe) kwaliteiten
en iconen. We willen dat doen door het versterken van de
bekendheid, bereikbaarheid en benutting van ons gebied.
Welke resultaten willen we bereiken?
We willen concreet het gebruik van recreatieve
voorzieningen en het aantal overnachtingen in ons gebied
verhogen waarmee de economische bijdrage van deze
sector kan worden verhoogd.
Lopen er al concrete projecten voor deze opgave?
Op dit moment wordt concreet gewerkt aan het realiseren
van de Jan Blanken fietsroute. Dit is een excursie van
65 km in westelijk rivierengebied tussen Gorinchem en
Vreeswijk langs werken van Jan Blanken (1755 –1838,
Nederlands waterbouwkundig ingenieur, inspecteur-
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Versterken van de
vrijetijdseconomie.
generaal van de waterstaat). Deze fietsroute zal in 2018
gerealiseerd worden.
Welke partijen willen we hier in ieder geval bij
betrekken?
We zien hier als belangrijke partners de gemeenten, de
(verenigingen van) ondernemers op terreinen van recreatie
en toerisme, Den Hâneker, VVV Zuid-Holland Zuid, de drie
iconen (Kinderdijk, Vestingdriehoek Gorinchem – Leerdam
Glasstad), Waterdriehoek, KaasExperience, Routebureau
Utrecht en de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

“De regio goed op de kaart zetten
en iconen verbinden.”

Realisatie Jan Blankenroute
De realisatie van de Jan Blankenroute
houdt in dat de bestaande recreatieve
infrastructuur voor fietsen, wandelen
en varen wordt verrijkt met het
verhaal over de werken van Jan
Blanken. Jan Blanken leefde van 1755
tot 1838, was waterbouwkundig
ingenieur en inspecteur-generaal van
de waterstaat. De Jan Blankenroute
kan worden verbonden aan bestaande
initiatieven, zoals de Oude en Nieuwe
Hollandse Waterlinie, en de reeds
bestaande ‘Waterwerkenroute’ van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Contact: Cor Revet (06 12763508)
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OPGAVE 10
BEDRIJVENTERREINEN
Waarom is deze opgave belangrijk?
Het afstemmen van de ontwikkeling van bedrijventerreinen
in ons gebied blijft – om verrommeling en leegstand tegen
te gaan – van belang. Samen willen we blijven afstemmen
waar en in welke mate we mogelijkheden bieden voor
bedrijven om zich te vestigen, waarbij de landschappelijke
kwaliteiten in ons gebied behouden blijven en duurzame
energie als aandachtspunt wordt meegenomen.
Welke ambitie hebben we met deze opgave?
We willen kwalitatief en kwantitatief voorzien in voldoende
ruimte op bedrijventerreinen voor bedrijven uit
verschillende segmenten. Daarnaast willen we leegstand
en onderlinge concurrentie tussen bedrijventerreinen
voorkomen.
Welke resultaten willen we bereiken?
We willen in 2018 een kwalitatief uitgewerkte regionale
bedrijventerreinstrategie voor de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden hebben. Vanaf 2018 richten we een
platform voor overleg en afstemming bedrijventerreinen
in op basis van marktregio’s en bedrijvensegmenten.
Ook zullen we structureel de beschikbaarheid van
bedrijventerreinen gaan monitoren.
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Lopen er al concrete projecten voor deze opgave?
De ‘Regionale Bedrijventerreinenstrategie AlblasserwaardVijfheerenlanden 2016’ is recent vastgesteld en kan tot
uitvoering worden gebracht.
Welke partijen willen we hier in ieder geval bij
betrekken?
We zien hier als partners de gemeenten in de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, de gemeenten
Werkendam, regioverbanden zoals Drechtsteden en
Rivierenland, de provincies Zuid-Holland en Utrecht,
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en makelaars
bedrijfsonroerend goed

Het afstemmen van
de ontwikkeling
van bedrijventerreinen.

“Verrommeling en leegstand tegengaan,
onderlinge concurrentie voorkomen,
landschappelijke kwaliteiten behouden
en duurzaamheid als integraal onderdeel
van bedrijventerreinenstrategie.”
Voldoende ruimte op
bedrijventerreinen
In opdracht van de provincie ZuidHolland is recent een behoefteraming
uitgevoerd. Op basis van deze raming
wordt een indeling gemaakt van
bedrijventerreinen naar aard van
de bedrijvigheid en doelgroepen.
Afstemming van bedrijven-terreinen
beperkt zich niet tot de regio AV, of de
regio Zuid-Holland Zuid, maar vindt
plaats in samenspraak met de provincies
Zuid-Holland en Utrecht. Het voornemen
is om een platform in te richten waar
de ontwikkeling van bedrijventerreinen wordt gemonitord en waar afstemming kan plaatsvinden.
De deelnemers aan het platform zijn de gemeenten die bedrijventerreinen ontwikkelen en uitgeven,
private eigenaren van bedrijventerreinen, het georganiseerde bedrijfsleven, ontwikkelaars en
makelaars.

Contact: Arjan van der Wiel (06 10653049)
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OPGAVE 11
ARBEIDSMARKT
Waarom is deze opgave belangrijk?
De arbeidsmarkt kent nu nog een gemiddelde spanning,
maar het probleem van een krappe arbeidsmarkt ligt
op de loer omdat de regio te weinig hoogopgeleide
werkers heeft die over zogenaamde ’21st century skills’
beschikken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere sociale
vaardigheden, probleemoplossend vermogen en digitale
vaardigheden (ICT).
Welke ambitie hebben we met deze opgave?
Voor de ontwikkeling van onze economie is het van
groot belang dat vraag en aanbod van arbeidskrachten
in evenwicht zijn. Steeds weer zullen we ervoor moeten
zorgen dat de vraag vanuit bedrijven helder wordt gemaakt
en het onderwijs daar goed op inspringt. Daarbij streven
we naar maximale participatie; zoveel mogelijk mensen
moeten actief aan de arbeidsmarkt kunnen deelnemen.
Welke resultaten willen we bereiken?
We willen dat het algemene werkloosheidspercentage
lager ligt dan 3%; voor 55-plussersstreven we naar
maximaal 4,5% en voor jongeren naar maximaal 5%.
De taakstelling rondom de Banenafspraak zal in 2024
gerealiseerd moeten zijn. Een betere samenwerking tussen
het Werkbedrijf, ondernemers, overheid en onderwijs
komt tot stand. En we willen een opleidingsaanbod met
een hoge arbeidsrelevantie van (V)MBO tot HBO.
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Werken aan een
goed functionerende
arbeidsmarkt.
Lopen er al concrete projecten voor deze opgave?
Er wordt via het Werkbedrijf en het Regionaal
Arbeidsmarkt Platform al tussen de genoemde partijen
gewerkt aan concrete projecten. Gestreefd wordt dit
verder uitbreiden om de resultaten te halen die we met
elkaar willen.
Welke partijen willen we hier in ieder geval bij
betrekken?
Binnen de arbeidsmarktregio wordt op dit moment
samengewerkt tussen de gemeenten in de AV (inclusief
de gemeente Lingewaal), UWV, Avres, ondernemers en
onderwijs. De aansluiting door ondernemers kan nog
beter: met name voor hen is het van belang dat er ook in
de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel in onze
regio voorhanden is.

“Het gaat niet alleen om meer banen,
maar om een betere aansluiting
van onderwijs en arbeid.”
Stimulerende aanpak School en Bedrijf
Binnen de Arbeidsmarktregio Gorinchem is het stimuleren van techniekonderwijs één van
de speerpunten. Alle hoofden en handen zijn nodig in een krapper wordende arbeidsmarkt.
Techniekonderwijs is daarbij van groot belang voor de toekomst van de maritieme sector en de
maakindustrie.
De Stichting School en
Bedrijf is het loket voor
onderwijs en ondernemers
in de AlblasserwaardVijfheerenlanden om initiatieven
rondom arbeidsmarkt en
onderwijs uit te voeren en
te versterken. School en
Bedrijf wil jongeren met
gekwalificeerd beroepsonderwijs
goed voorbereiden op
de arbeidsmarkt. Voor
het stimuleren van
techniekonderwijs vervult School
en Bedrijf een coördinerende
rol tussen bedrijven en
scholen. School en Bedrijf fungeert als gesprekspartner voor overige externe organisaties, zoals
bedrijvenkringen, TopTechniek in Bedrijf, Techniek Talent, platform Bètatechniek.

Contact: Sjoerd Veerman (06 23974997)
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OPGAVE 12
BEREIKBAARHEID
Waarom is deze opgave belangrijk?
De bereikbaarheid van de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden staat de laatste jaren onder grote druk.
De grote verkeersaders slibben dicht en dat leidt weer tot
veel sluipverkeer over het provinciale wegennet, waardoor
ook daar congestie ontstaat.
Welke ambitie hebben we met deze opgave?
Onze ambitie is om de kansen van ketenmobiliteit en
mobiliteitsmanagement beter te benutten en om een
gezamenlijke visie te ontwikkelen op het wegennet in
de regio in 2030. Dit mede in relatie tot de ruimtelijke
en economische ontwikkelingen in de AlblasserwaardVijfheerenlanden. Hierdoor wordt het verkeer meer
gestroomlijnd en worden voorzieningen en bedrijven beter
bereikbaar.
Welke resultaten willen we bereiken?
We willen streven naar 24-uurs bereikbaarheid
op werkdagen op alle wegen in de regio zonder
verkeerscongestie bereiken. Daarnaast moet er een goed
functionerend OV-netwerk over weg, spoor en water te zijn
om de overstap naar het openbaar vervoer en het vervoer
over water te stimuleren. Het personenvervoer over water
in aansluiting op de Waterbuslijn wordt bevorderd. En we
willen de digitale bereikbaarheid verbeteren.

30

Regionaal Maatschappelijke Agenda

Werken aan een
betere bereikbaarheid
van de regio.
Lopen er al concrete projecten voor deze opgave?
Op het gebied van bereikbaarheid lopen uiteraard al
diverse initiatieven en projecten. We hebben echter
een concreet stappenplan dat we met een coalitie
van partijen verder willen gaan vormgeven om zo nog
gerichter en adequater te werken aan verbeterde
bereikbaarheid. Te denken valt aan het werken aan
betere doorstroming op de A15 en A27, aanbrengen van
fiets- en parkeervoorzieningen om beter aan te sluiten
op het OV, het bevorderen van het gebruik van het OV
in plaats van de A15, verkennen van de mogelijkheid
om Waterbus en verennetwerk Riveer op elkaar te laten
aansluiten en het verbeteren van de digitale ontsluiting
van het buitengebied. En aan afspraken in het kader
van de bedrijventerreinenstrategie over vestiging van
transportbedrijven.
Welke partijen willen we hier in ieder geval bij
betrekken?
Als samenwerkingspartners denken we aan de
provincies Utrecht en Zuid-Holland, het waterschap
Rivierenland, RWS, BEREIK!, Drechtsteden, aanbieders
van OV en veerdiensten, taxibedrijven, logistiek en
transportondernemers.

“Door de files op de rijkswegen, ontstaan er
ook problemen op de provinciale wegen.
Goede coördinatie tussen projecten is
noodzakelijk, waarbij ook het sluipverkeer
moet worden aangepakt.”
Kansen ketenmobiliteit en mobiliteitsmanagement beter benutten en digitale
bereikbaarheid verbeteren
De wegbeheerders ontwikkelen een gezamenlijke aanpak voor onderhoud en wegverbeteringen en
verkeersmanagement. In 2019 zal de multimodale DAV-concessie geïmplementeerd worden (DAV
staat voor het gebied van de Drechtsteden en de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden). Hierbij gaat het
om infrastructurele voorzieningen en het stimuleren van ketenmaatregelen, een goed functionerend
OV-netwerk over weg, spoor
en water, en de inzet van
mobiliteitsmanagement.
Het streven is erop gericht
om binnen afzienbare tijd de
gehele AV-regio aangesloten
te hebben op snel internet
(glasvezel).

Contact: Sjoerd Veerman (06 23974997)
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THEMA
KLIMAAT
ROBUUST
We bereiden ons goed voor op de
klimaatontwikkelingen die reeds
gaande zijn en die zullen doorgaan.
We willen ervoor zorgen dat we
veilig kunnen blijven wonen en
werken, dat onze streek niet vol
met water loopt en we duurzaam
omgaan met onze energiebronnen.
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OPGAVE 13
WATERVEILIGHEID
Waarom is deze opgave belangrijk?
‘Klimaatbestendig en water-robuust inrichten’ is
uiterlijk 2020 onderdeel van het beleid en handelen van
alle overheden (Deltaprogramma 2014). Tevens is in
2050 Nederland (dus ook de AV) klimaatbestendig en
waterrobuust ingericht. In de regio AV zijn er momenteel
initiatieven op verschillende niveaus waardoor behoefte
ontstaat aan overzicht. Voor waterveiligheid gaan de
gemeenten, het waterschap en de provincies onderzoeken
hoe de waterveiligheids-opgave aan andere ruimtelijke
opgaven kan worden gekoppeld.
Welke ambitie hebben we met deze opgave?
We willen dat de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in
2050 klimaatbestendig en water-robuust is. Inwoners zijn
zich bewust van klimaatverandering en waterveiligheid.
Er is een betere samenwerking waarbij de wateropgave
gekoppeld is aan ruimtelijke en economische opgaven en
die bijdraagt aan de kwaliteit van het gebied.
Welke resultaten willen we bereiken?
Eind 2019 willen we in beeld hebben hoe de regio wil
omgaan met veranderend klimaat op basis van de
klimaat-stresstest, in 2020 volgt een investeringsagenda.
Vanaf 2019 krijgen basisschoolleerlingen inzicht in
klimaatverandering onder leiding van een klimaatambassadeur en is klimaatadaptatie integraal onderdeel
van handelen van overheden in visies, planvorming en
uitvoering. Vanaf 2020 benaderen projectontwikkelaars en
bouw-bedrijven over klimaat-adaptief bouwen.
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Werken aan
waterveiligheid
en klimaatadaptatie.

Lopen er al concrete projecten voor deze opgave?
Dit betreft voor klimaatadaptatie nog een relatief nieuwe
opgave en we staan dus nog aan het begin om gezamenlijk
nieuwe projecten te bedenken en uit te voeren. Voor
het koppelen van de waterveiligheidsopgave en andere
ruimtelijke opgaven werken we in het gebied al 2 jaar
samen. In 2018 worden voor drie samenhangende
bovengemeentelijke thema’s bouwstenen opgesteld,
Kwaliteit Dijken en Oevers, Verkeer op de Dijken
en Meerlaagsveiligheid. Deze komen samen in een
overkoepelende perspectievennota.
Welke partijen willen we hier in ieder geval bij
betrekken?
We willen hier in ieder geval bij betrekken de
Gebiedsraad als bestuurlijk platform (AV-gemeenten,
noordelijke Drechtsteden, provincies, waterschap), RWS,
Waterwerkgroep BlauwZaam en het onderwijs.

“Er is veel energie om de opgave van
waterveiligheid en klimaatadaptatie met
elkaar aan te pakken en meekoppelkansen
te verzilveren.”
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden klimaatbestendig en waterrobuust in 2050

Alle gemeenten in Nederland moeten de komende twee jaar een ‘klimaat-stresstest’ doen om
knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Dat staat in het
Nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie van 19 september jl.
De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wil eind 2019, op basis van deze stresstest, in beeld hebben
gebracht hoe moet worden omgegaan met het veranderende klimaat. Om zo te bevorderen dat
klimaatadaptatie integraal onderdeel wordt van het handelen van overheden in visies, planvorming en
uitvoering.

Contact: Pieter Sollie (06 51270285)
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OPGAVE 14
BODEMDALING
Waarom is deze opgave belangrijk?
De veenbodems in onze streek dalen steeds verder,
zowel door veenoxidatie (vooral door ontwatering
door de landbouw), als door zetting van slappe grond.
Door oxidatie en zetting nemen de maatschappelijke
kosten van beheer en onderhoud toe. De combinatie
van bodemdaling en zeespiegelstijging leidt tot sterk
verhoogde risico’s op overstromingen.
Welke ambitie hebben we met deze opgave?
Onze ambitie is om effectief om te gaan met de gevolgen
van bodemdaling en zeespiegelstijging. Hierbij gaat
het zowel om de stedelijke gebieden, als de linten en
het landelijk gebied. We streven er daarbij naar dat
bodemdaling wordt ervaren als gezamenlijke opgave
waarvoor we gezamenlijk aan de slag moeten. Verder is
kennisontwikkeling hierbij belangrijk voor het ontdekken
van nieuwe oplossingen.
Welke resultaten willen we bereiken?
Eind 2018 willen we hebben bereikt dat het thema
bodemdaling op de politiek-bestuurlijke agenda staat
van betrokken overheden en door stakeholders wordt
onderkend. Vanaf 2018 willen we een dynamisch platform
(netwerkend werken) hebben gerealiseerd waarin kennis
en ervaring (good practices) worden gedeeld. Ook willen
we vanaf 2018 een plan voor de lange termijn ontwikkelen,
waarbij we toewerken naar innovatieve oplossingen.
Belangrijk onderdeel hiervan is een “Programma van
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innovatieve pilots” waarmee gedurende 10 jaar onderzocht
wordt welke oplossingsrichtingen voor de regio kansrijk
zijn.
Lopen er al concrete projecten voor deze opgave?
Deze opgave is in eerste instantie gestart vanuit de
leertuin agrarische economie waarbij vooral is ingezet op
het aangaan van het gesprek met belangrijke stakeholders
in het gebied. Op die manier is een begin gemaakt met het
platform dat we willen realiseren. Onlangs is ook gestart
met een pilot onderwaterdrainage.
Welke partijen willen we hier in ieder geval bij
betrekken?
We zien als belangrijke partners o.a. de agrarische
ondernemers, het waterschap Rivierenland, de gemeenten
in en om de AV, de provincies Zuid-Holland en Utrecht,
kennisinstellingen, innovatietafel A5H, de Landschapstafel,
het Gebiedsplatform AV en burgers.

Bewust beter
omgaan met
bodemdaling.

“Onderwaterdrainage is een veelbelovende
techniek die voor veel veenweidegebieden
effectief kan zijn.”
Praktijknetwerk Onderwaterdrainage op Veen

De Proeftuin Veenweiden (www.veenweiden.nl) is een gezamenlijk initiatief van het Veenweide
Innovatie Centrum (VIC), LTO Noord, PPP-Agro advies, ETC en de WUR. Deze proeftuin is gestart met
tien boeren (koplopers) uit zowel de Krimpenerwaard, als de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en
de Lopikerwaard. Een mooi
voorbeeld van Grenzeloos
Samenwerken!
Onderdeel van deze proeftuin
zijn pilots onderwaterdrainage
en drukdrainagepilots.
Daarnaast wordt in deze
proeftuin gewerkt aan allerlei
andere innovaties waarmee
bodemdaling beperkt kan
worden, en waarmee tegelijkertijd
andere maatschappelijke doelen
gerealiseerd kunnen worden.

Contact: Marieke Kok (06 39454797)
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OPGAVE 15
ENERGIETRANSITIE
Waarom is deze opgave belangrijk?
Het kabinet wil de uitstoot van broeikasgassen met
80 tot 95% terugdringen in 2050 om te voldoen aan
internationale klimaatafspraken (Parijs). Duurzame
energieopwekking speelt hierbij een belangrijke rol.
Gemeenten, provincies en waterschappen werken hier
momenteel al aan. Het is de vraag hoe de regio’s aan de
eigen ‘deelopgave’ kunnen voldoen, wat de effecten voor
het landschap zijn en wat dit voor de nationale doelstelling
betekent.
Welke ambitie hebben we met deze opgave?
Onze ambitie is dat de regio AV in 2050 energieneutraal
is! We streven ernaar om met alle betrokken partijen
gezamenlijk een regionale energiestrategie op te stellen
voor de AV. Door het verbeteren van de samenwerking
kunnen ruimtelijke en economische opgaven worden
gebundeld hetgeen bijdraagt aan de kwaliteit van het
gebied.
Welke resultaten willen we bereiken?
We willen eind 2019 inzicht hebben in de energieopgave
(besparing/opwekking duurzame energie) om in
2050 energieneutraal te zijn. Vanaf 2018 bouwen
projectontwikkelaars en bouwbedrijven gasloos
(planvorming is energieneutraal). Vanaf 2019/2020 is
de energietransitie integraal onderdeel van handelen
van overheden in visies, planvorming en uitvoering. We
zorgen voor eenduidige communicatie over de stappen
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Werken aan de
transitie naar
duurzame energie.
richting energieneutraal wonen/werken/recreëren in de
AV. En vanaf 2019 krijgen basisschoolleerlingen inzicht in
klimaatverandering, onder leiding van klimaatambassadeur
(energie en water).
Lopen er al concrete projecten voor deze opgave?
Voor wat betreft een regionale strategie op het gebied
van energietransitie staan we nog aan het begin. Op
gemeentelijk niveau zijn er wel initiatieven die we in deze
opgave met elkaar in verbinding willen brengen.
Welke partijen willen we hier in ieder geval bij
betrekken?
Belangrijke partijen hierbij zijn de gebiedsraad als
bestuurlijk platform (AV-gemeenten, Drechtsteden,
provincies ZH en Utrecht, waterschap Rivierenland),
Energiewerkgroep Inwoners (nog te vormen),
Energiewerkgroep Bedrijven (nog te vormen),
netbeheerder(s), woningcorporatie(s), energie
coöperatie(s) en inwoners), onderwijs, werkgroep
landschapstafel en de agrarische sector.

”De transitie naar duurzame energie is een
heel complexe opgave, waarvoor veel moet
gebeuren. Er zit veel energie in de regio. Met
elkaar maken we een realiseerbaar plan waarin
de consequenties van ambities en doelstellingen
helder in beeld worden gebracht.”
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Energieneutraal in 2050: Denken en doen gaan
hand in hand!

Bij deze opgave is het allereerst van belang te inventariseren wat er concreet nodig is om in 2050
daadwerkelijk energieneutraal te kunnen zijn. Op basis van deze inventarisatie kan vervolgens in beeld
worden gebracht wat ervoor nodig is om deze ambitie te realiseren.
Om inzicht te krijgen in de opgave en de uitvoering hiervan, wordt een Regionale Energiestrategie
opgesteld en een Samenwerkingsagenda AV uitgewerkt met concrete doelen voor de korte,
middellange en lange termijn. De verantwoordelijke overheden (gemeenten, provincies, waterschap
en omgevingsdiensten) trekken hiervoor nauw samen op met partijen als netbeheerders,
energieleveranciers, energiecoöperaties,
woningcorporaties, inwoners, scholen
(installatie, bouw), belangenverenigingen
(agrarisch, natuur- en milieufederatie, e.d.),
stichting BlauwZaam, (grote) bedrijven en
projectontwikkelaars. Door reeds lopende
projecten te continueren en samen te
werken via bestaande structuren gaan
‘denken en doen’ hand in hand voor het
oppakken van deze opgave.

Contact: Jeanette Bijkerk (088 5997241)
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Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
T (085) 4868540
E info@regioav.nl
I www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl

